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PROGRAMI ZA
VODITELJICE IN VODITELJE
NOVIH POSLOVNIH
REALNOSTI

ksenija špiler božič

to je to

Na današnje in prihodnje realnosti ne bomo mogli
odgovoriti s starimi in preživetimi načini vodenja,
ki temeljijo na tekmovanju, delitvi dela in
fragmentaciji funkcij, na kontroli in zgolj
finančnih kazalnikih uspeha in učinkovitosti. Zato
potrebujemo voditelje in koncepte za nove
poslovne realnosti, ki vključujejo in povezujejo
vse deležnike. Ti znajo spodbuditi sodelovanje na
skupnih vrednotah in viziji, osmisliti delo ljudi in
njihov prispevek. Ljudje se v takem okolju
počutijo varne in zaupajo. Za nagrado dobimo
njihovo kreativnost in inovativnost ter
vseživljenjsko radovednost.
Zato smo v programih, ki so pred vami, v
središče postavili odnose, saj iskreno
verjamemo, da je nujno potrebna transformacija
v odnosih. Organizacijska kultura bo morala
temeljiti na odnosih spoštovanja, ljubezni do
sočloveka in narave. Morali se bomo še več
poslušati in slišati, biti sočutni, razmišljati in
delovati v dobro vseh. Potem bomo našli vse
potrebne odgovore tudi na izzive, ki jih prinašajo
nove poslovne realnosti.
Dobrodošli!

NOVE
POSLOVNE
REALNOSTI
BB programi za voditelje novih poslovnih realnosti so
zasnovani na podlagi več kot 18-letnih izkušenj dela s
podjetji, organizacijami in posamezniki, ki so v
prelomnih trenutkih uspeli definirati in redefinitrati svojo edinstveno vrednost.
Nove okoliščine v katerih delujemo in vedno hitrejši
tempo sprememb zahtevajo takšne pristope k
voditeljstvu, ki bodo uspešno naslovili tveganja s
katerimi se soočamo na trajnosten in ambiciozen
način. Na to potrebo odgovarjamo s programi Trajnost
v praksi, Voditeljstvo za nove poslovne realnosti in
Žensko voditeljstvo. Vabimo vas, da jih spoznate se
nam pridružite v novi poslovni realnosti!
Ekipa BB Consulting s partnerji

KAJ LAHKO PRIČAKUJEM?

TEORETIČNO ZNANJE IN PRAKTIČNA ORODJA ZA
IMPLEMENTACIJO SPREMEMB

Programe vodijo članice in člani BB ekipe z dolgoletnimi praktičnimi
izkušnjami in znanji iz področij voditeljstva in trajnosti. Izkušnje so
pridobivali v podjetjih, organizacijah in projektih, ki so v Sloveniji orali
ledino. Znanja BB ekipe bodo na ekspertnih področjih dopolnili gostje iz
prakse.

PROSTOR IN ČAS ZA SKUPINSKO REFLEKSIJO IN
SAMOREFLEKSIJO

Programi so zasnovani kot kombinacija predavanj, samorefleksije in
skupinskega dela ter samostojnega dela na lastnih izzivih. Proces dela je
zasnovan v skladu z nagrajeno BB metodologijo preobrazbe podjetij, ki jo
potrjuje več kot 160 partnerjev.

BB SKUPNOST

Dostop do skupnosti voditeljev - odločevalcev, svetovalcev, nosilcev
sprememb - ki so se že podali na pot sprememb v skladu z načeli novih
poslovnih realnosti. BB skupnost se redno srečuje ter praznuje skupne
uspehe in se podpira pri uvajanju novih načel voditeljstva v slovenskem
prostoru, in širše.

žensko
voditeljstvo

vsebina in namen
programa

program je namenjen
voditeljicam:

# Modul 1: Voditeljstvo v novih poslovnih
realnostih in položaj žensk
# Modul 2: Načela, prednosti in pasti ženskega
voditeljstva
# Modul 3: Pogoji za razvoj ženskega
voditeljstva
# Modul 4: Osebna vizija
kontaktna Ksenija Špiler Božič
oseba ksenija.bozic@bbconsulting.si

potek
4 ure z vmesnim odmorom
1x mesečno
2 uri individualnega coachinga
cena in pogoji:
790 EUR + DDV (do 2 brezplačni udeležbi)
7 do 14 udeležencev
začetek programa
januar 2019

Program smo razvili z namenom, da ponudimo
spodbuden prostor in strokovno podporo
voditeljicam, da bolje razumejo vrednost ženskih
pristopov k voditeljstvu in jih odločneje razvijajo
v praksi. Verjamemo, da lahko ženska načela
voditeljstva bistveno oplemenitijo voditeljstvo
21. stoletja z vrednotami sodelovanja,
voditeljstva s širšim namenom, vključevanja,
kreativnosti in mentorstva.

na odločevalskih pozicijah v podjetju /
organizaciji
ki na začetku svoje poti iščejo načine za
prenos svojega potenciala in poslanstva v
prakso
z dolgoletnimi voditeljskimi izkušnjami, ki
želijo bolje razumeti, ozavestiti in nadgraditi
svoje voditeljske pristope

voditeljstvo za nove
poslovne realnosti

vsebina in namen
programa

komu je program
namenjen?

# Modul 1: lastnosti voditelja
prihodnosti
# Modul 2: načela SQ
# Modul 3: vloga pozitivnih in
negativnih motivatorjev

potek
4 ure z vmesnim odmorom, frekvenca
modulov 1x mesečno
cena in pogoji
690 EUR + DDV
7 do 14 udeležencev

Jasno definiran namen je pomembna lastnost
voditeljev organizacij in podjetij v vedno bolj
povezanem, kaotičnem in so-odvisnem 21.
stoletju. Za doseganje prebojnih rezultatov so
danes ključne druge kompetence in znanja, kot so
samozavedanje, holizem, spontanost in
spoštovanje raznolikosti. Predvsem pa mora
voditelj graditi okolje, ki spodbuja razcvet pozitivnih
motivatorjev.

vodstvenim kadrom v podjetjih, ki želijo
izboljšati zavzetost, inovativnost,
organizacijsko klimo in rezultate v svojih
podjetjih.
projektnim vodjem, ki iščejo bolj
učinkovite pristope za doseganje
zastavljenih ciljev
bodočim voditeljem, ki se pripravljajo na
vodstvene položaje

kontaktna Uršula Butkovič
začetek programa
oseba ursula.butkovic@bbconsulting.si januar 2019

trajnost
v praksi

vsebina in namen
programa

komu je program
namenjen?

# Modul 1: Kaj je trajnost in kako začeti z
uvajanjem v podjetju / organizaciji
Gostujoča predavateljica: Mojca Markizeti
# Modul 2: Identifikacija izziva udeležencev/k
# Modul 3: Družbeni in okoljski učinki ter
kazalniki uspešnosti
# Modul 4: Follow-up srečanje in naslednji
koraki
kontaktna Anja Šerc
oseba anja.serc@bbconsulting.si

potek
4 ure z vmesnim odmorom
1x mesečno
cena in pogoji
690 EUR + DDV (do 2 brezplačni udeležbi)
7 do 14 udeležencev
začetek programa
januar 2019

V svetu, ki se sooča z naraščajočimi družbenimi
in okoljskimi izzivi, je trajnost razvojna nuja
človeštva in hkrati izjemna poslovna priložnost.
Načela trajnosti nam v podjetju ali organizaciji
pomagajo pri razvoju učinkovitih poslovnih praks,
privabljanju top kadrov ter razvoju konkurenčnih
produktov in storitev.

vodjem kadrovskih služb, ki želijo izboljšati
kakovost življenja zaposlenih
odgovornim za družbeno odgovornost v
podjetjih
projektnim vodjem, ki želijo razumeti ter
bolje upravljati z družbenimi in okoljskimi
učinki produktov, storitev ter poslovnih
procesov;
ustanoviteljem start-up podjetij, ki želijo v
od začetka postaviti sistem spremljanja in
upravljanja z družbenimi in okoljskimi učinki
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